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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah bank yang pertama kali

murni syariah di Indonesia yang beralamat di Gedung Arthaloka Jalan Jenderal

Sudirman No. 2 Jakarta 10220. Saat ini Bank Muamalat Indonesia memberikan

layanan kepada sekitar 3 juta nasabah melalui 442 kantor layanan yang tersebar di

33 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di Indonesia lebih

dari 4 ribu outlet System Online Payment Point (SOPP) di PT POS Indonesia dan

1.001 Automated Teller Machine (ATM). Untuk memantapkan aksesibilitas

nasabah, Bank Muamalat telah meluncurkan Shar-e Gold yang dapat digunakan

untuk bertransaksi bebas biaya di jutaan merchant di 170 negara. Shar-e Gold

meraih predikat sebagai Kartu Debit Syariah Berteknologi Chip Pertama di

Indonesia oleh Musium Rekor Indonesia (MURI).

Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi

keluar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Nasabah dapat memanfaatkan jaringan Malaysia Electronic Payment System

(MEPS) dengan jangkauan akses lebih dari 2.000 ATM di Malaysia.

Pelopor perbankan syariah ini selalu berkomitmen untuk menghadirkan

layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah dijangkau bagi masyarakat

hingga ke berbagai pelosok Nusantara.



Bukti komitmen tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah,

media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan

perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank

dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20

Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV

Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990

yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank

murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan

penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid

Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh

Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.

T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28

April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari

berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam

acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari

masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin



usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi

pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994,

Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara di Asia

Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan

nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank

Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing

financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan

mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah

hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era

baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan

di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang

resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni

1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan

berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas

dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang

kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan

syariah secara murni.



B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

1. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dan dikagumi di pasar rasional.

2. Misi

Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan

pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi

yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Budaya Perusahaan

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan

sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan

teknologi yang unggul guna mendukung operational excellence. Komponen

tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor

pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-

nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

Hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang memiliki visi menjadi

bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar

rasional dengan misi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia

yangpenekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada

stakeholders. Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai

yang tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta positioning



Perseroan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan

sistem, akhlak, dan akidah sesuai prinsip syariah. Bank Muamalat menjunjung

praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam

bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja.

Selain itu Bank Muamalat juga sangat tegas dalam menyikapi risiko

reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan

tatanan budaya, etika, dan hukum. Penilaian kinerja terhadap karyawan mengacu

kepada scoreboard berdasarkan aspek-aspek finansial dan kepatuhan.

Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi

sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai

pedoman perilaku (code of conduct) yang harus dipertanggungjawabkan dengan

janji untuk:

a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.

b. Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan.

c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan.

d. Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan.

e. Bekerja sesuai dengan prinsip syariah.

f. Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

g. Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan

Bank Muamalat, senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi

kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku

kepentingan.



D. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah bank yang pertma kali

murni syariah di Indonesia yang beralamat di Gedung Arthaloka Jalan Jenderal

Sudirman No. 2 Jakarta 10220. Struktur organisasi bank muamalat Indonesia

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

3. Dewan Pengawas Syari’ah:

a. KH. M. A. Sahal Mahfudh Ketua

b. KH. Ma’ruf Amin Anggota

c. Prof. Dr. Umar Shihab Anggota

d. Prof. Dr. H. Muardi Chatib Anggota



4. Dewan Komisaris:

a. Drs. H. Abbas Adhar Komisaris Utama

b. Prof. Korkut Ozal Komisaris

c. DR. Ahmed Abisoursour Komisaris

d. H. Iskandar Zulkarnain, SE. Msi Komisaris

e. Drs. Aulia Pohan, MA Komisaris

ii. Direksi:

a. H.A. Riawan Amin, Msc Direktur Utama

b. Ir. H. Arviyan Arifin Direktur

c. H. M. Hidayat, SE, Ak. Direktur

d. Ir. H. Andi Buchari, MM Direktur

e. Drs. U. Saefudin Noer Direktur

iii. Kepala Grup:

a. Afrid Wibisono Administration

b. Avantiono Hadhianto Business Development

c. Muchtar MD. Siswoyo financing Support

d. Zulkarnain Hasibuan Internal Audit

iv. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting)

Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

Tugasnya memimpin rapat pemegan saham serta mengawasi jalannya kegiatan

yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

v. Dewan Komisaris (Board of Commissioner)



Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai

pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjan

perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta

memberi nasihat kepada Dewan Direksi.

b. Melakukan tugas-tugas secara kusus diberikan kepadanya menurut

Anggaran Dasar.

c. Melakukan pengawasan aatas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham.

d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta

menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum

Pemegang Saham.

e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan

menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang

harus ditempuh.

f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan

Perseroan.

g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan

pemeriksaan dan pengawasan.



vi. Dewan Pengawas Syari’ah (Sharia Supervisory Board)

Dewan Pengawas Syari’ah dalam organisasi bank bersifat independen

dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap

operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari’ah adalah

sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan

sesuai dengan prinsip Syari’ah.

b. Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari’ah.

c. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari’ah.

d. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi

pihak eksekutif dan operasi.

e. Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari’ah disemua

produk dan operasi selama tahun berjalan.

f. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agaar seluruh kegiatan

Perbankan sesuai dengan Syari’ah Islam.

vii. Operation Director

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan

khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan

bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan dan senantias berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Perseroan.



b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

viii. Administration Group

Ruang lingkup kerja:

a. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas

pelaksanaan atau jalannya operasional.

b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring Laporan-

laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern

atau ekstern yang berkepentingan.

c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi

calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan

kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta

memonitor dan memeliharaa data base kepersonaliaan.

d. Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran

gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan

serta pengurus Bank.

e. Melakuakn koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka

persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan

komuniaksi dan sarana penunjang operasional lainnya.

f. Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk

mendukung operasional online pusat pengolahan data keseluruhan Cabang

Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.



10. Corporate Support Group

Ruang lingkup kerja:

a. Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen.

b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan

keputusan yang terkait dengan aspek hokum.

c. Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank

Muamalat Indonesia.

d. Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada

emotional market.

e. Meraih dukungan moril maupun materil dari stakeholder maupun new

investor.

11. Internal Audit Group

Ruang lingkup kerja:

a. Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber

daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

audit.

b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.

c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab

yang telah dilaksanakan.

d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efefktifitas atau

kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.

e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju.



12. Business Development Group

Ruang lingkup kerja:

a. Marketing:

1) Marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance bagi Cabang.

2) Bersama financing dan sattlement group membuat target lending dan

funding revenue system dan technology.

3) Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung

operasional Bank.

b. Produk dan Development:

1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk.

2) Melakukan review produk dan fitur produk.

3) Merumuskan tarif layanan produk.

c. SISOP dan UAT (USSER acceptance Test)

1) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur

peraturan atau kebijakan pribadi.

2) Menyebarluaskan ketentuan pemerintah seprti SEBI, PP, Undang-undang

dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank.

3) Sosialisasi dan emplementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi.

4) Memantau dan melakukan supervise terhadap layanan dan operasi selindo,

sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi.

5) Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan

disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat.



13. Financing Support Group

Ruang lingkup kerja:

a. Financing Supervision.

b. Sharia Financial Iinstitution.

c. Financing Product Development.

14. Network and Alliance Group

Ruang lingkup kerja:

a. Network Alliance (POS, Da’I Muamalat, Pegadaian).

b. Shar-E and Gerai Optimizing.

c. Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center).

E. Produk dan layanan bank muamalat Indonesia

1.    Pendanaan

a.    Giro Muamalat

1) Giro Perorangan

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang

memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan

personal Anda. Giro ini diperuntukkan perorangan dengan usia 18 tahun ke atas.

2) Giro Institusi

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang

memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan

Anda. Giro ini diperuntukkan bagi institusi yang memiliki legalitas badan.



b.    Tabungan

1)    Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan

transaksi keuangan Anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang

luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu

Kartu Shar-E Regular dan Kartu Debit Shar-E Gold. Tabungan Muamalat

diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas.

a. Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan

Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan

investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan

SGD. Tabungan Muamalat Dollar diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas

dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

b. Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda

masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji. Tabungan

Haji Arafah diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas (secara individu atau

kelompok).

c. Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda

masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara

regular maupun plus. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan perorangan usia

18 tahun ke atas (secara individu atau kelompok).



d. Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu

Anda mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh. Tabungan

Muamalat  Umroh diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas.

e. Tabunganku

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi

Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Tabunganku

diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas.

f. Tabungan iB Muamalat Wisata

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sebagai pelopor Bank Syariah di

Indonesia pada tanggal 16 April 2012 telah meluncurkan sebuah produk

Tabungan baru bernama Tabungan iB Muamalat Wisata. Tabungan ini merupakan

sebuah tabungan rencana yang didesain untuk memenuhi keinginan Nasabah yang

memiliki rencana untuk berwisata sehingga Nasabah dapat merencanakan

keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.

g. Tabungan iB Muamalat Prima

Sebasgai bentuk dari komitmen PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka

pada tanggal 13 Juli 2012 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. secara resmi

meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan Prioritas yang didesain

bagi Nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara

dengan deposito.



c.    Deposito

1)   Deposito Mudharabah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel

dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. Deposito Mudharabah

diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki

legalitas badan.

2)   Deposito Fulinves

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel

dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa

gratis bagi Anda. Merupakan jenis investasi yang dikhususkan agi nasabah

perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves dapat

diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dan dapat dipergunakan

sebagai jaminan pembiayaan di bank Muamalat. Deposito Fulinves diperuntukkan

perorangan usia 18 tahun ke atas.

3)   Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat diikuti oleh

mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia

pension 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per

bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank

Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti

program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi

oleh asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta



akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika

peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

2.   Pembiayaan

a.   Konsumen

1)   KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu

Anda untuk memiliki rumah (ready stock/ bekas), apartemen, ruko, rukan, kios

maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent,

Pembangunan dan Renovasi. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum

yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 60

tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

2) Automuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda

untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat

dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan jangka waktu pembiayaan

sampai dengan 5 tahun. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum

yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo

pembiayaan atau badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baik nasional

maupun multinasional.

3)   Dana Talangan Porsi Haji

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman dengan skema al-qardhul

hasan yang ditujukan untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan

haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum mencapai syarat



pendaftaran porsi. Diperuntukkan untuk perorangan (WNI) cakap hukum yang

berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo

pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 bulan.

1) Pembiayaan Muamalat Umroh

Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan

membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu yang

segera. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia

minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan.

2) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis

pembelian konsumtif kepada karyawan/ guru/PNS (selaku end user) melalui

koperasi. Diperuntukkan bagi karyawan usia 18 tahun ke atas secara berkelompok

yang diajukan oleh Koperasi Karyawan.

b.   Modal Kerja

1)  Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan

membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda yang diberikan dalam rupiah

maupun valuta asing sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan

usaha Anda akan terjamin. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha

dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.



2)   Pembiayaan Lkm Syariah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah

adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah

(BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan

memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-

user). Diperuntukkan bagi badan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi yang dapat menjalankan

skema syariah atas pembiayaan kepada anggotanya.

3)   Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan

khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda dalam mencairkan dan

melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Diperuntukkan bagi

badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

c.   Investasi

1)  Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang akan membantu

kebutuhan investasi jangka menengah/ panjang usaha Anda guna membiayai

pembelian barangbarang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan

ataupun pendirian proyek baru sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah

Anda susun. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan

usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.



2)  KPR Muamalat iB Bisnis

KPR Muamalat IB Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan

membantu usaha Anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti

maupun pengalihan take-over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan

bisnis Anda. Diperuntukkan bagi badan usaha dalam negeri (non-asing) yang

memiliki legalitas di Indonesia.

3.   Layanan

a.   International Banking

1)   Remittance

a)   Remittance BMI – MayBank

Adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui

seluruh counter MayBank dan penerima kiriman dapat mengambil dana secara

cash di seluruh cabang Bank Muamalat Indonesia.

b)   Remittance BMI – BMMB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui

seluruh counter Bank Muamalat Malaysia Berhad kepada Nasabah Bank

Muamalat Indonesia.

c)   Remittance BMI – NCB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Arab Saudi ke Indonesia melalui

seluruh counter PayQuick maupun fasilitas ATM National Commercial Bank

kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Bank lain.



d)   Tabungan Nusantara

Adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad berbagi hasil

dengan tambahan keuntungan  kemudahan layanan remittance, sehingga selain

menabung anda juga mudah melakukan transaksi remittance. Tabungan Nusantara

merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi (untuk saldo rata-rata

tertentu).

2)  Trade Finance

a)  Bank Garansi

Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah Jaminan Pembayaran yang

diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan

dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak

penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (Non Funded Facility) yang

diberikan Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah. Bank akan menerbitkan BG

sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang

merupakan klien/ mitra bisnis/counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan

transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank. BG Diberikan

kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek dan dapat

digunakan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa Standby L/C).

b)  Ekspor

Merupakan layanan secara syariah, produk/Layanan untuk eksporter

didasarkan pada akad Al-Wakalah, Al Qard, maupun Al Hiwalah yang dapat

digunakan dalam bentuk :

a. Advising L/C dan perubahannya.



b. Transfer L/C.

c. Konfirmasi L/C.

d. Negosiasi Wesel Ekspor.

e. Collection dokumen L/C.

f. Collection dokumen non L/C.

c)  Impor

Merupakan layanan secara syariah, Produk/Layanan untuk importir

didasarkan pada akad Al-Wakalah, Al- Kafalah, Al-Qard, Al-Hiwalah, maupun

Al-Murabahah yang dapat digunakan dalam bentuk:

a. Issuing L/C.

b. Amendment L/C.

c. Realisasi L/C berupa penerimaan dan pemeriksaan dokumen serta

penyelesaian pembayaran.

d. Inward Collection dokumen Impor non L/C.

d)  Ekpor Impor Non LC Financing

e)  SKBDN

Bank Muamalat menyediakan layanan untuk transaksi SKBDN atau

lazim dikenal dengan nama L/C dalam negeri untuk mendukung kelancaran bisnis

Anda. Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk Eksportir dan

Importir, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negri. Yang

membedakanya hanya penggunaan yurisdiksi hukum, dimana dalam transaksi

ekspor/impor menggunakan standar internasional yang diatur dalam UCP DC



(Uniform Custom Practice on Documentary Collection), sementara untuk

transaksi dalam negri, mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

f)  Letter of Credit

Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung

jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas

dasar permintaan pihak yang dijamin (Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk

melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual)

berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

g)  Standby LC

Standby Letter of Credit adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat

irrevocable diterbitkan atas permintaan applicant untuk membayar kepada

beneficiary, apabila applicant wanprestasi. Produk ini mempunyai fungsi yang

sama dengan Bank Garansi, dimana SBLC diterbitkan sebagai jaminan tertulis

(hanya untuk jaga-jaga). SBLC hanya akan dicairkan apabila applicant gagal

memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan beneficiary melakukan klaim.

3)   Investment Service

Muamalat Investment Service meliputi layanan Financial Advisory bagi

klien untuk menghimpun dana dari pasar modal syariah. Layanan ini juga meliputi

Islamic Syndication dimana Bank Muamalat akan membantu klien menghimpun

dana dari komunitas keuangan islam internasional, guna membiayai proyek-

proyek pembiayaan infrastruktur, perdagangan, dan bisnis lain yang sejalan

dengan syariah. Selain itu, Muamalat Investment Service menawarkan pula



Treasury Service yang memfasilitasi klien dalam penempatan jangka pendek

(short term placement) dan menjalankan transaksi pertukaran valuta asing.

4)  Transfer

a. Transfer ke rekening Bank Muamalat.

b. Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37

Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.

5) Layanan 24 Jam

a)  SMS Banking

Melalui SMS Banking Anda akan mendapatkan kemudahan layanan

MBANK dari Bank Muamalat dengan mengirimkan SMS ke 62265 (MBANK).

Ketik Saldo<spasi>Rek1 lalu kirim ke 62265, maka Anda bisa mengecek saldo

Bank Muamalat kapan saja, di mana saja, 24 jam setiap hari.

b)  SalaMuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 500016/(021)

500016 (jika dihubungi melalui telepon seluler) yang memberikan kemudahan

kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh

informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening

Muamalat hingga Maksimal Rp 50.000.000, serta pembayaran ZIS.

c)  MuamalatMobile

MuamalatMobile adalah layanan perbankan dengan menggunakan

teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel. Nasabah dapat melakukan transakasi

nontunai seperti registrasi Bank Muamalat, cek saldo, transfer, notifikasi transaksi



maupun melihat 5 histori transaksi terakhir secara real time dengan biaya yang

sangat murah.

d)  Internet Banking

Layanan ini ditujukan untuk memudahkan nasabah ritel. Fasilitas ini

dapat dimanfaatkan nasabah untuk memperoleh informasi saldo, transfer antar

bank, pindah buku antar rekening Bank Muamalat, Pembelian, Pembayaran, serta

memperoleh histori 5 transaksi terakhir. Layanan ini dilengkapi system keamanan

yang maksimal dan berlapis sehingga lebih aman.

e) Cash Management System

Cash Management System lebih berkonsentrasi pada nasabah korporat.

Dalam layanan ini, Bank Muamalat menyelenggarakan penerimaan/koleksi

pemasukan dana (collections), pembayaran/ pengeluaran dana (disbursement)

serta mengelola likuiditas perusahaan.

f)  PC Banking

PC Banking merupakan layanan elektronis melalui akses internet.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan cek saldo serta mutasi rekening. Yang dapat

diakses 24 jam setiap hari.

g)  Jasa-Jasa Lain

Bank Muamalat juga menyedialan jasa-jasa perbankan lainnya kepada

masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, dan

referensi bank.


